Ansökan
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LÄNSSTYRELSEN
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Innan hand läggningen kan påbörjas ska
ansökningsavgiften på 2900 kronor ha
kommit in till Länsstyrelsens bankgiro
5042-1312. Kom ihåg att bifoga karta och
ritning (situationsplan) till din ansökan.

Skicka ansökan till
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansökan om tillstånd att uppföra byggnad vid allmän väg m.m.

Den här blanketten används för att ansöka om tillstånd enligt 47 § väglagen för att uppföra byggnad,
utföra anläggning eller vidta annan åtgärd nära allmän väg. Läs informationen på baksidan av
blanketten innan du fyller i den.

Kontaktuppgifter sökande
Namn

Adress

Postnummer

E-post

Telefon

Postort

Uppgifter om ansökan
Fastighetsbeteckning

Vägnummer som berörs

Kommun

Beskriv typ av åtgärd
Ange avstånd i meter från bakre släntkrön till planerad Övriga upplysningar av betydelse för länsstyrelsens prövning
byggnad eller anläggning

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Postadress:
Länsstyrelsen Västra
Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Information angående uppförande av byggnad eller anläggning vid allmän väg
Enligt 47 § väglagen får det inte utan Länsstyrelsens tillstånd uppföras byggnader, utföras
anläggningar eller vidtas annan åtgärd inom ett avstånd av 12 m från allmän väg. Längs våra större
vägar är detta avstånd utökat till 30 m eller 50 m. Vid korsningar mellan två allmänna vägar, eller
allmän väg och större enskild väg, ska finnas en så kallad frisiktstriangel med måtten 75 x 75 m.
Kravet på Länsstyrelsens tillstånd gäller inte inom område med detaljplan eller om bygglov för
åtgärden söks hos kommunen. Bygglovsfria åtgärder kan vara ekonomibyggnader inom jordbruket
eller så kallade komplementbyggnader till bostäder (uthus, garage, friggebodar). Ansökan om
Länsstyrelsens tillstånd att placera byggnad eller liknande närmare allmän väg än gällande
bestämmelser kan göras på denna blankett åtföljd av karta och ritning (situationsplan).
Om något tillförs ärendet under handläggningen översänds detta till sökanden för tillfälle för yttrande.
Även om sökanden inte har något att invända mot innehållet i handlingarna, bör detta meddelas
Länsstyrelsen skriftligen eller per telefon. Ett sådant meddelande påskyndar handläggningen.

Ansökningsavgift
Enligt avgiftsförordningen ska en ansökningsavgift på 2900 kronor betalas in till Länsstyrelsen på
bankgiro 5042-1312 i samband med att ansökan insändes. Skriv på inbetalningsavin vad ditt ärende
gäller. Avgiften återbetalas inte, även om ansökan inte beviljas.
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